
Liturgický kalendář duben 

1. 4. st Středa po 5. neděli postní 
2. 4. čt Čtvrtek po 5. neděli postní 
3. 4. pá Pátek po 5. neděli postní 
4. 4. so Sobota po 5. neděli postní 

5. 4. NE KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE 

6. 4. po Pondělí Svatého týdne 
7. 4. út Úterý Svatého týdne 
8. 4. st Středa Svatého týdne 
9. 4. ČT ZELENÝ ČTVRTEK 
10. 4. PÁ VELKÝ PÁTEK 
11. 4. SO BÍLÁ SOBOTA 

12. 4. NE SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

13. 4. po Pondělí v oktávu velikonočním 
14. 4. út Úterý v oktávu velikonočním 
15. 4. st Středa v oktávu velikonočním 
16. 4. čt Čtvrtek v oktávu velikonočním 
17. 4. pá Pátek v oktávu velikonočním 
18. 4. so Sobota v oktávu velikonočním 

19. 4. ne 2. neděle velikonoční 

20. 4. po Pondělí po 2. neděli velikonoční 
21. 4. út Úterý po 2. neděli velikonoční 

(Sv. Anselma, b. a uč. c.) 
22. 4. st Středa po 2. neděli velikonoční 
23. 4. čt Svátek sv. Vojtěcha, b. a muč. 

hlavního patrona pražské arcidiecéze 
24. 4. pá (Sv. Jiří, muč. | sv. Fidela ze Sigmaringy) 
25. 4. so Svátek sv. Marka, evang. 

26. 4. ne 3. neděle velikonoční 

27. 4. po Pondělí po 3. neděli velikonoční 
28. 4. út Úterý po 3. neděli velikonoční 

(Sv. Petra Chanela, kn. a muč.) 
(Sv. Ludvíka M. Gr. z Montfortu, kn.) 

29. 4. st Svátek sv. Kateřiny Sienské, p. a uč. c.
30. 4. čt Čtvrtek po 3. neděli velikonoční 

(Sv. Zikmunda, muč. | sv. Pia V., pap.) 
Vydává Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího v Praze-Kunraticích. Neprodejné. 

Kontakty 

Kostelní nám. 16, 148 00  Praha 4-Kunratice 
web: www.farnostkunratice.cz | tel.: 733 161 614 
email: farnost.kunratice@gmail.com 

P. Vojtěch Smolka 
kněz, administrátor farnosti, tel.: 732 106 466 
email: smolka.vojtech@gmail.com 

P. RNDr. Stanislav Hrách CSc. 
kněz, výpomocný duchovní, tel.: 271 730 126 
email: stanislav.hrach@knez.cz 

Mgr. Miroslav Auxt 
jáhen, tel.: 608 181 358  
email: miroslav.auxt@gmail.com 

V době mimořádných opatření 
V návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR a našich 
biskupů se do odvolání ruší mše svaté s účastí lidu
i ostatní programy, při kterých se farníci setkávají.

Mše svaté jsou slouženy v kostele svatého Jakuba 
bez účasti lidu, lze vytvořit společenství modlitby: 

- NEDĚLE v 9:30 (nedělní mše s int. z 8:00 navečer) 
- PONDĚLÍ-PÁTEK v 18:00 a SOBOTA v 8:00 

Při nedělích, při slavnostech a také během obřadů 
velikonočního třídení je možné vytvořit duchovní 
společenství kolem oltáře díky přímému přenosu. 
Odkaz na webu farnosti www.farnostkunratice.cz. 

  K přípravě doporučujeme aplikace:
  Misál na rok 2019/20 se všemi liturg. texty a 
  Kancionál s texty a notami písní. Aplikace si 
  můžete zdarma instalovat na mobil. 

I za stávající situace je možná individuální duchovní 
péče. Farní kostel svatého Jakuba je proto otevřen 
k osobní modlitbě a přijetí svátostí v neděli 11:00-
13:00 a 15:00-17:00, ve všední dny 15:00-17:00. 

Aktuální program a časy otevření kostela najdete 
v „google kalendáři“ na webu farnosti. 

Velikonoce v církvi a naší diecézi 
Z dekretu prefekta Kongregace pro bohoslužbu a 
svátosti z 19. 3. 2020 „V době nemoci COVID-19“: 
- Velikonoce nejsou svátky jako jiné, jsou srdcem 
celého liturgického roku: jejich slavení se rozprostírá 
do velikonočního třídení, předchází jim doba postní 
a jsou korunovány Letnicemi. Nelze je přesunovat. 
- Mše svatá se svěcením olejů může být přesunuta 
(v naší arcidiecézi byl stanoven termín 28. 5. v 9:30). 
- Velikonoční třídení je možné slavit v katedrálách 
a farních kostelích, podle místní situace, byť bez 
fyzické účasti věřících. Věřící mají být informováni 
o časech začátku bohoslužeb, aby se k nim ve svých 
domovech mohli přidat v modlitbě. V tom mohou 
být užitečné i technické prostředky umožňující 
přímý přenos, ne však záznam bohoslužeb.
- Na Zelený čtvrtek se vynechává obřad mytí nohou. 
Na Velký pátek je v přímluvách doplněn zvláštní 
úmysl za nemocné, zemřelé a za ty, kdo se nacházejí 
ve zmatku. Na Velikonoční vigilii se (…) z křestní 
bohoslužby jen obnovuje křestní vyznání. 

Předvelikonoční svátost smíření 
V situaci nemožnosti přijímat svátostné rozhřešení 
je třeba připomenout, že dokonalá lítost, vyjádřená 
upřímnou žádostí o odpuštění (takovou, jakou je 
kajícník v té chvíli schopen projevit) a doprovázená 
votum confessionis, tj. pevným předsevzetím jít co 
nejdříve ke svátostné zpovědi, získává odpuštění 
hříchů, a to i smrtelných (srov. KKC, č. 1452). 

Zvláště starším a nemocným doporučujeme odložit 
předvelikonoční svátost smíření na později. 

Termín křtů dospělých místo velikonoční vigilie 
V pražské arcidiecézi je určen na svatodušní vigilii, 
která, samozřejmě dá-li Bůh, bude večer 30. 5. 

Modleme se denní modlitbu církve (breviář) 
  Breviář se lze modlit z knihy nebo z aplikace 
  Breviář, kterou lze zdarma instalovat na mobil.

Videa Velikonoce v rodině jsou na youtube liturgie.cz.

https://www.youtube.com/channel/UCJx8Y4F6XMmXVjonltsPchw
https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.breviar.android&hl=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=jozkar.kancional&hl=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.liturgie.MisalNaPrazdniny&hl=cs
https://www.farnostkunratice.cz/
mailto:farnost.kunratice@gmail.com


Velikonoce v naší farnosti 

Květná neděle 5. 4. 
- Přímý přenos mše svaté v 9:30 
   Odpoledne bude možné si přijít pro požehnanou 
   ratolest do kostela. Místo křížové cesty pro rodiny 
   s dětmi se můžete pomodlit křížovou cestu třeba 
   ve společenství vlastní rodiny. 

Zelený čtvrtek 9. 4. 
- Přímý přenos mše svaté v 18:00 
   Po této mši svaté na památku Večeře Páně bývá 
   procesí do Getsemanské zahrady a prostor pro 
   osobní tichou modlitbu. Doporučujeme během 
   večera najít si čas a bdít s Pánem v tiché modlitbě.
   Lze rozjímat Jan 13-17. Určitým doplněním může 
   být i společná slavnostní večeře. 

Velký pátek 10. 4. 
- Velký pátek je dnem smutku a postu, protože byl 
   náš Pán odsouzen a ukřižován. Prožijme ho takto. 
   Velkou pomocí může být čas v mlčení a samotě. 
- Přímý přenos křížové cesty v 15:00 
   Můžeme se modlit křížovou cestu sami, společně 
   v rodině nebo ve společenství farnosti. Je rovněž 
   možné, pokud nám to okolnosti dovolí, modlitbu 
   koncipovat jako pouť k nějakému kříži v přírodě. 
- Můžete shlédnou i film Umučení Krista M. Gibsona, 
   (pro svou realističnost není úplně vhodný pro děti). 
- Přímý přenos Velkopátečních obřadů v 18:00 
   Dnešní den církev neslaví mši svatou, ale takzvané
   Velkopáteční obřady. Přímluvy budou doplněny 
   11. přímluvou za ty, kdo se nacházejí ve zmatku, 
   za nemocné a zemřelé. 
- Během společné modlitby doma si můžete přečíst 
   pašije Jan 18-19 nebo jejich část, modlit se za sebe,
   za církev i za svět a uctít kříž, který máte doma. 
   Při tom lze číst tzv. výčitky tak jako v kostele. 

Bílá sobota 11. 4. 
- Samotný den Bílé soboty je dnem bdění u Ježíšova 
   hrobu, ticha a očekávání jeho vzkříšení. 

- Přímý přenos Velikonoční vigilie ve 20:00 
   Doma si můžete připravit svíci, buď jednu větší, 
   nebo více menších. Pro vás, kteří svíce nemáte, 
   budou k dispozici ve Svatém týdnu svíčky obětinky
   v kostele u křtitelnice. Do druhého zpěvu „Světlo 
   Kristovo“ svíce nechte nezapálené. Během vigilie 
   bude prostor i pro obnovu křestního vyznání, jde 
   o jeden z nejdůležitějších momentů v celém roce. 

- Velikonoční noc je nocí bdění pro Hospodina, po 
   skončení slavení vigilie je určitě na místě Pánovo 
   vzkříšení oslavit při slavnostní hostině. 

Neděle velikonoční 12. 4. 
- Přímý přenos mše svaté v 9:30 
   Neděle všech nedělí, kdy slavíme Ježíšovo vzkříšení.
   Po bohoslužbě bývají žehnány pokrmy, toto může 
   učinit otec rodiny, texty najdete na webu farnosti.

Pondělí velikonoční 13. 4. 
- Přímý přenos mše svaté v 9:30 
- Nejen neděli a pondělí, ale celý týden slavme jako 
   jeden den radosti ze Vzkříšení, který nám dal Pán.

Pár tipů a jedna prosba 
Tipy na přímý přenos 
Je užitečné zvolit vhodné místo, třeba tam, kde se 
jako rodina společně modlíte, uklidit ho a připravit, 
případně zapálit svíci. Můžete přepnout do režimu 
celé obrazovky a vypnout vyzvánění svých telefonů. 
Velkou pomocí může být také volba slavnostnějšího 
oblečení. Pokud jste z Kunratic, můžete při zvonění 
zvonů otevřít okno, a tak slyšet zvony i reálně. 

Prosba o dary pro farnost 
Protože nedělní sbírky, které se nyní nekonají, tvoří 
podstatnou část pravidelných příjmů farnosti, si vás 
dovolujeme poprosit o finanční dary. Můžete zvolit 
jednorázový dar či pravidelnou podporu převodem 
na účet farnosti 76224369/0800. Vše pochopitelně 
pouze v případě, že i na Vás samotné nebo na Vaše 
nejbližší nedoléhají ekonomické důsledky situace. 

Informace ze života farnosti
–––––––––––––  duben 2020  –––––––––––––

Mimořádné požehnání Urbi et Orbi 27. 3. 2020, www.vaticannews.va  

Milí přátelé, 

situaci, kterou v těchto dnech prožíváme, asi nikdo 
z nás nečekal, s pandemií tohoto rozsahu se nejspíš 
nikdo z nás nesetkal. A přesto přišla. Asi teď nemá 
smysl se ptát, zda jsme něco mohli udělat jinak 
nebo zda jsme mohli rozšíření koronaviru předejít. 
To nevíme a věci již těžko vrátíme zpět. V těchto 
dnech má však o to větší smysl ptát se jinak: Jak se 
k současné situaci postavit? Co dělat? Jak prožívat 
třeba konkrétně svou víru, když nejde jít ani na mši 
svatou? A jak Velikonoce, když nejde jít do kostela? 

Říká se, že krize obecně - pokud se k ní člověk 
správně postaví - je nejlepší příležitostí pro růst. 
Když k ní dojde, jsme jaksi otřeseni a chtě nechtě 
nás to vede k zamyšlení, přehodnocování a tříbení. 
A najdeme-li odvahu tímto - někdy dost bolestným -
ale zároveň ozdravným procesem vědomě projít, 
můžeme z krize vyjít nějak proměněni, lepší a zralejší.
A to myslím platí i o naší víře a o jejím prožívání. 

Věřím, že letošní Velikonoce jsou pro nás nejen 
výzvou, ale také velikou příležitostí. Chtěl bych vám 
popřát, abyste je nepromarnili. Abyste slavili - doma
a ve společenství nejbližších - a tak svou velikonoční
víru prohloubili. A přeji vám, abyste se třeba o to víc
dotkli toho, co je opravdu podstatné.  Otec Vojtěch 

https://www.farnostkunratice.cz/dary/
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